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Střední průmyslová škola elektrotechnická 

Praha 10, V Úžlabině 320 

VYBRANÉ PODMÍNKY KONÁNÍ 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Školní rok 2021/2022 

Písemná práce z ČJL – pro všechny obory vzdělání 
• minimální rozsah práce: 250 slov 

• časová náročnost zkoušky: 110 minut 

• žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu 

• způsob záznamu práce: rukopisný 

Písemná práce z cizího jazyka – pro všechny obory vzdělání 
• minimální rozsah práce, dva texty: 

o první část: 130 slov (130–160 slov) 

o druhá část: 70 slov (70–80 slov) 

• časová náročnost zkoušky: 60 minut 

• žák má možnost použít překladový slovník 

• způsob záznamu práce: rukopisný 

Časová náročnost ústních zkoušek – pro všechny obory vzdělání 
• Český jazyk a literatura: 

o příprava: 20 minut 

o zkoušení: 15 minut 

• Cizí jazyk: 

o příprava: 20 minut 

o zkoušení: 15 minut 

• Elektronika, Inteligentní elektroinstalace, Řídicí technika, Hardware a sítě, Software: 

o příprava: 15 minut 

o zkoušení: 15 minut 

Časová náročnost obhajoby maturitní práce – pro všechny obory vzdělání 
• příprava: 5 minut 

• obhajoba: 15 minut 

o 10 minut prostor pro žáka 

o 5 minut prostor pro připomínky, hodnocení a dotazy členů zkušení komise 

Časová náročnost praktické zkoušky z odborných předmětů 
• obor Elektrotechnika: 420 minut 

• obor Informační technologie: 

o část Aplikační software: 90 minut 

o část Hardware a sítě: 150 minut 

o část Operační systémy: 180 minut (90 minut OS Windows, 90 minut OS Linux) 

Veškeré uvedené časové údaje a způsob záznamu u písemných prací platí pro intaktní žáky. V souladu 

s doporučením ŠPZ budou u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jednotlivé časy navýšeny. Případně 

bude umožněn zápis práce na PC.  
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Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 
V souladu s ustanovením školského zákona se tato možnost týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 

4 povinné profilové zkoušky. V tomto případě stanovuje ředitelka školy možnost nahrazení jedné profilové 

zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu. Tuto možnost stanovuje ředitelka školy i pro 

jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka (na možnost nahrazení nepovinné zkoušky z cizího 

jazyka se stanovený počet povinných zkoušek v profilové části nevztahuje). Pravidla nahrazení se řídí 

příslušnými ustanoveními školského zákonu a příslušného prováděcího právního předpisu. 

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části maturitní 

zkoušky. Didaktický test ve společné části žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2021/2022 podává žák ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení 

zkoušky z cizího jazyka nejpozději do 31. 3. 2022. Pro podzimní zkušební období ve školním roce 2021/2022 

podává žák ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka nejpozději do 30. 6. 2022. 

Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované 

jazykové zkoušky. Tento doklad zůstává součástí zkušební dokumentace žáka, žákovi se nevrací. 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, které mohou nahradit zkoušku z cizího jazyka 

Úroveň dle 

SERR/CEF 

Název zkoušky 

Anglický jazyk 

B2 Státní jazyková zkouška základní 

B2 Cambridge B2 First for Schools 

také známý jako Cambridge English: First for Schools (FCE) 

B2 Cambridge B2 First 

také známý jako First Certificate in English (FCE) 

C1 Cambridge C1 Advanced 

také známý jako Cambridge English: Advanced (CAE) 

C2 Cambridge C2 Proficiency 

také známý jako Cambridge English: Proficiency (CPE) 

Německý jazyk 

B2 Státní jazyková zkouška základní 

B1 Goethe-Zertifikat B1 

B2 Goethe-Zertifikat B2 

C1 Goethe-Zertifikat C1 

C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS 

 

Uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části 

maturitní zkoušky (platí pouze pro obor Informační technologie) 
Za podmínek stanovených vyhlášením pokusného ověřování a § 14 až 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb. lze 

v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělávání část jedné zkoušky 

z oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií (RVP pro SOŠ) v rámci všeobecně 
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vzdělávacích i souvisejících odborných předmětů nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované 

zkoušky z této oblasti vzdělávání doložené mezinárodně uznávaným certifikátem. 

Žáci maturitního ročníku nejpozději do konce dubna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, 

předloží ředitelce školy příslušný certifikát (nebo certifikáty), a to ve stejnopise vydaném certifikační 

autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu. Žák konající maturitní zkoušku v podzimním zkušebním 

období, předloží ředitelce školy příslušný certifikát (nebo certifikáty) nejpozději v den podání přihlášky 

k vykonání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. 

Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky (žákům se nebudou 

vracet). Podrobné informace jsou publikovány na internetových stránkách školy v sekci Maturitní zkoušky. 

 PhDr. Romana Bukovská v. r.

 ředitelka školy 


